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>> De Wijnmakers
De wijngaarden van De Wijnmakers omvatten 

4,5 hectare, verdeeld over twee locaties (Wierden: 

Wijngaard Bi’j de Regge en Hengevelde: Wijngaard 

Hoognkamp. In de toekomst willen De Wijnmakers 

uitbreiden naar 10 hectare, om 50.000 tot 60.000 

fl essen per jaar te kunnen produceren. De wijnen 

worden verkocht via hun eigen webshop, aangevuld 

met winkelverkoop speciaal op zondag, bij diverse 

horecagelegenheden en tijdens wijnproeverijen.

Jong geleerd is goed gedaan

Er bestaan nog fi lmpjes van Rob die als tweejarige door 

de wijngaard van opa Broekhuis loopt met een klein snoeis-

chaartje in de hand. Opa had 35 jaar lang een kleine 

wijngaard bij huis. Van de oogst konden jaarlijks zo’n 

100 fl essen wijn worden geproduceerd. Voor Rob was 

de wijngaard een mooie hobby en intussen leerde hij veel 

van zijn opa. Toen hij later met collega’s Jeroen en Robert 

bij Restaurant Dorset in Borne werkte, ontstond het idee 

om samen zelf wijn te gaan maken. Natuurlijk gecombineerd 

met een mooie locatie én buiten koken. Precies dat waar het 

horecahart van alle drie van gaat kloppen en waarmee ze 

gasten kunnen verwennen.

100% groene wijnmakers  

In Nederland zijn er zo’n 180 wijngaarden, waarvan de 

meeste oogsten bij coöperaties terechtkomen, of waarvan 

de eigenaren het wijn maken uitbesteden. De Wijnmakers 

willen echter zelf de samenstelling en dus de smaak van hun 

wijnen bepalen. In 2017 namen ze daarom een bestaande 

wijngaard in Wierden over, inclusief wijnmakerij. “Zo konden 

we direct vanaf de start alles meten.” Vanaf dag één trekken 

ze hun eigen plan en doen ze alles zelf. Van het bemesten 

en onderhouden van de druivenstokken tot de oogst en de 

verkoop van hun inmiddels vele fl essen wijn.

“Wij gaan natuurlijk 
verder met PlantoSys”
De Wijnmakers maken wijnen om momenten samen te vieren. Thuis, of op één 
van hun wijngaarden. Tijdens een workshop, wijnproeverij of culinair event 
schenken De Wijnmakers ‘wijnen met een verhaal’. Hun eigen moment vierden 
De Wijnmakers onlangs na goud en zilver te hebben gewonnen met hun eerste 
productie uit 2018. Tijdens de grootste internationale wijnkeuring AWC in 
Wenen was hun ‘Rode Ros’ goed voor goud en de witte wijn ‘Maître’ won een 
zilveren medaille. Aan de keuring deden 11.232 wijnen van 1.510 producenten 
uit 41 verschillende landen mee.

De Wijnmakers willen hun druiven telen zonder gebruik van 

chemische middelen. Daarom is er gekozen voor druiven-

rassen die in de basis al heel resistent zijn: Solaris, Regent, 

Cabernet Blanc, Cabernet Cortis en Pinot Gris. Onder de 

stokken wordt Bokashi gestrooid. Dit gefermenteerde 

organische materiaal voedt de bodem en weert onkruiden. 

Om de druivenstokken weerbaar en gezond te houden 

worden verschillende producten van PlantoSys toegepast, 

ieder met hun eigen specifi eke werking: Ds-Mix, SalicylPuur, 

ArgicinPlus, SilicaPower en Nutricin. Rob: “2020 belooft 

weer een mooi jaar te worden.”

“Nederlandse wijn hoort 
er inmiddels helemaal bij. 

Het wordt niet meer alleen als 
een leuk relatiegeschenk 

gezien, maar als vakwerk.” 
De Wijnmakers 

Van links naar rechts: Rob Kleinsman, Robert Spenkelink en 
Jeroen Ziel  |  De Wijnmakers

samen sterk
goede tips van PlantoSys adviseur 

duurzaam telen

Witte wijn  

Maître 2018  

Rode wijn 

Rode Ros 2018

KLA
N

TPO
RTRET




